Drnkov – Dörnikau – Tarnówka – Darnków – Khordong
[http://www.powiat.klodzko.pl/slawni_ludzie.htm]

Andrzej Staroń mówi o sobie:
"Studiowałem filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim i Sorbonie. Rozczarowany jałowością zachodniej filozofii
porzuciłem pracę na uczelni, by poszukiwać prawdziwej mądrości. Ponad 10 lat temu spotkałem buddyzm,
a trochę później tybetańskiego lamę Czimę Rigdzin Rinpocze. Wtedy zrozumiałem, Ŝe znalazłem źródło,
z którego mogę czerpać wiedzę o naturze rzeczywistości i mądrość Ŝyciowa. W poszukiwaniu korzeni
kilkakrotnie odwiedziłem Indie i Nepal.
Od 1995 roku realizuję budowę Klasztoru Khor-dong w Darnkowie. Będą w nim rozwijane i kultywowane nauki
buddyzmu tybetańskiego - nauki, których celem jest głoszenie pokoju i zasad Ŝycia, wynikających z szacunku
dla wszystkich czujących istot i pojęciu powszechnej odpowiedzialności. Chcemy zgromadzić tutaj bezcenne
skarby ginącej kultury, zarówno materialne jak i duchowe. Nie tworzymy instytucji monastycznej w tradycyjnym
rozumieniu tego słowa.
Dlaczego w Darnkowie? Rzec by moŜna przypadek, ale mówimy tak wtedy, gdy nie znamy przyczyn. Natomiast
kaŜde zjawisko ma swoją przyczynę. Darnków, jak i cała Ziemia Kłodzka, jest miejscem pięknym, spokojnym,
magicznym. I - co zadziwiające - bardzo podobnym do miejsca połoŜonego w Tybecie, gdzie dawno temu
został zbudowany pierwszy Klasztor Khordong. Czasami zresztą mam wraŜenie, Ŝe to nie my wybieramy
miejsce, w którym chcemy osiąść, lecz to miejsce wybiera nas".

załoŜyć klasztor i centrum odosobnień, gdzie rozwijałaby się tradycja Dziangter i Khordong na Europę. Pod
koniec 1996 roku kilku Polaków związanych z sanghą przybyło do Darnkowa w celu zorganizowania
i poprowadzenia przedsięwzięcia. Dodatkowo kilka innych osób poszło w ich ślady i wzięło udział
w tradycyjnym trzyletnim odosobnieniu.
Od 1997 roku, corocznie w Darnkowie odbywają się odosobnienia lampek maślanych, podczas których
ofiarowuje się 111.111 lampek w intencji pokoju na świecie.
Ze względu na brak zaplecza, w pierwszym roku ceremonia nie mogła odbyć się na terenie klasztoru. W marcu
1998 roku podjęto decyzję, Ŝe kolejne odosobnienie ma się odbyć juŜ na terenie klasztornym. W tamtym czasie
nie było bitej drogi, wody bieŜącej, miejsc noclegowych, sanitariatów, elekryczności ani pozwoleń na budowę
wydanych przez odpowiednie władze. Przygotowania do zorganizowania odosobnienia stały się jednocześnie
przygotowaniami do powstania klasztoru. Cała wykonana praca i zainwestowane wiosną pieniądze
w przygotowanie drogi dojazdowej, ujęcia wody, domku dla Rinpocze, stworzyły podwaliny dla klasztoru. Przez
następne lata ponad trzysta osób z całej Europy przyjeŜdŜało na odosobnienia, aby praktykować wspólnie
z Rinpocze. W lipcu 1999 roku odbyła się uroczystość połoŜenia kamienia węgielnego pod murowany budynek
gompy. Po odosobnieniu kontynuowano prace remontowe rozpoczęte wiosną. Ulepszyliśmy wodociąg,
drewniana gompa została wyposaŜona w drewniane ścianki, a dach pokryto dachówką. TakŜe na pierwszym
piętrze budynku biurowego powstało pięć prostych pokoi gościnnych z dostępem do prysznica.
W październiku 2000 roku w końcu wydano pozwolenie na budowę gompy. W kwietniu 2001 roku
rozpoczęliśmy prace nad połoŜeniem fundamentów. Do listopada 2001 roku główne prace konstrukcyjne
trzypiętrowego budynku zostały zakończone.
Równocześnie z powstawaniem murowanej gompy rozpoczęliśmy budowę zaplecza socjalnego.
Wraz z budową klasztoru Khordong i centrum odosobnień w Darnkowie stworzono miejsce, gdzie cała sangha
europejska moŜe praktykować zgodnie z naukami Padmasambhawy, a tradycja Khordong moŜe być rozwijana
w Europie. Miejsce, gdzie moŜna organizować regularne odosobnienia i spotkania z nauczycielami buddyzmu
tybetańskiego, gdzie moŜliwa jest praktyka grupowa i indywidualna. Miejsce, gdzie mogą mieszkać
praktykujący, gdzie tłumaczy się, wydaje i przechowuje buddyjskie teksty.

klasztor Drophan Ling Związku Buddyjskiego Khordong w Darnkowie
[http://www.szarotka.7d.pl/Padma.html]

W pobliŜu małej wioski Darnków powstaje jeden z najpiękniejszych ośrodków buddyzmu w Polsce. Jego
duchowym opiekunem jest Khordong Terczien Tulku Czime Rigdzin Lama, 78-letni obecnie Mistrz, ostatni
Ŝyjący spadkobierca linii przekazu term pochodzących od Guru Padmasambhawy. Ziemię (7,2 ha), na której
skupiona wokół nauczyciela garstka uczniów pomału buduje klasztor, stawia gompy i pomieszczenia socjalne,
Czime Rigdzin Lama otrzymał od dwóch polskich buddystów: Wieśka i Piotrka z Wrocławia. Dzięki temu
prezentowi mógł powstać ośrodek buddyzmu w linii ningmapy.
[http://www.khordong.com.pl/strony/darnkow.html]

Odwiedziwszy to miejsce Rinpocze powiedział, Ŝe przypomina mu teren, gdzie Ŝył Nudan DordŜe (Rinpocze był
jego inkarnacją). Następnie Rinpocze zwrócił ziemię Związkowi Khordong w Polsce z prośbą i Ŝyczeniem, aby

flaga modlitewna z mantrą zapisaną pismem dewanagari

słowniczek
flaga modlitewna = w buddyzmie tybetańskim kawałek materiału z mantrą lub modlitwą
gompa = klasztor, miejsce medytacji
Ningmapa / Ningma / Nyingma / Stara Szkoła = najstarsza z głównych tradycji buddyzmu tybetańskiego
Rinpocze = tyb. drogocenny – tytuł honorowy nauczyciela buddyzmu tybetańskiego
Padmasambhawa / Guru Rinpocze / Padmasambhava = wielki nauczyciel WadŜrajany, twórca buddyzmu
tantrycznego, załoŜyciel szkoły Ningma
Lama = tyb. wielka matka - nauczyciel buddyzmu tybetańskiego
dewanagari, z sanskrytu devanagari; deva "bóg" + nagari "miasto") = pismo alfabetyczno-sylabiczne, uŜywane
w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indyjskich,
m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali. Rozwinęło się z pisma brahmi, najstarszej formy pisma indyjskiego.
Om (takŜe Aum) jest najświętszą sylabą hinduizmu. UwaŜana jest
za sylabę-nasienie (bidźa), postrzegana jako dźwięk powstania
Wszechświata. Za świętą uznawana jest takŜe w buddyzmie tybetańskim.
Om to sylaba będąca najwaŜniejszą mantrą; pierwotny dźwięk znany teŜ
jako pranawa, akszara i omkara. Z reguły wymawia się ją samą. Na niej
opierają się liczne mantry, np. Om namah shiwaya, mantra współczucia
Om mani padme hum, czy teŜ stusylabowa mantra zaczynająca się
sylaba-mantra om
Om wadŜra...

Na niektórych mapach z 2. połowy XIX w. Darnków dzielony był na Przedni i Tylny.

Czeskie nazwy miejscowości na ręcznie rysowanej mapie z roku 1926.

Mapa sprzed jakiegoś czasu: gdzie Gołaczów, śyznów, Kociołek, Darnków i Dańczów...
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